
Ons team:
Golfbaan Het Rijk van Nijmegen beschikt over een 45-holes golfbaan, een mooi clubhuis
met een horecagelegenheid en een golfshop. Als collega bij Golfbaan Het Rijk van
Nijmegen ben je onderdeel van een enthousiast, gezellig, divers en hecht team van ca. 80
medewerkers. Service verlenen, samenwerking, humor en plezier hebben in je werk staat
voorop. Samen met jouw collega’s zorg je ervoor dat onze gasten met een glimlach naar
huis gaan.

De functie: 
Als Zelfstandig werkend kok bij Golfbaan Het Rijk van Nijmegen ben je onderdeel van het
keukenteam en word je aangestuurd door de Floormanager keuken. Met jouw
enthousiasme en creativiteit zorg je voor de juiste smaak, portionering, garnering én de
presentatie van gerechten. Het werk is erg afwisselend doordat je gerechten bereidt voor
ons restaurant, maar ook voor diverse evenementen. Je houdt van aanpakken en met
jouw oog voor detail en verantwoordelijkheidsgevoel bewaak je de kwaliteit en de
planning van de voorbereidende werkzaamheden en van de doorgegeven gerechten.
Daarnaast zie je toe op orde en netheid, maar ook op de uitvoering van HACCP-normen.  

Heb je ervaring? Dan is dat mooi meegenomen, maar willen leren vinden wij belangrijker.
Het betreft een leuke functie met zowel fulltime als parttime mogelijkheden in een
gezellig team binnen een dynamische organisatie met prima arbeidsvoorwaarden
conform de Cao Golfbranche en aanvullende arbeidsvoorwaarden van Het Rijk Golfbanen.  
Scholing in het verlengde van de functie én (leren) golfen behoren tot de mogelijkheden.
Het salaris is ingeschaald in functiegroep 3. 

Goed om te weten: we werken met wisselende roosters, zodat je ook een weekend of in de
avonden vrij kunt zijn. Daarnaast werk je bij ons in de zomer over het algemeen maximaal
tot 22.30 uur en in de winter ben je zelfs nog eerder klaar. 

Zelfstandig werkend kok
Fulltime of parttime

Herken jij je in bovenstaande? Dan ontvangen wij graag jouw enthousiaste sollicitatie! 
Reageren kan via werkenbij@hetrijkgolfbanen.nl. 

 

Bezoek www.golfenophetrijk.nl voor meer informatie.


